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Abstrakt 
Innan ungefär mitten på åttiotalet producerades all musik med analog utrustning. När datorer 

började introduceras som ett effektivare medel för att producera musik skedde en övergång till 

digital teknik. Numera är datorn den centrala platsen för professionell musikproduktion och 

nästan all musik som släpps är producerat med hjälp av en dator. 

 

I den här uppsatsen tar jag reda på hur digitaliseringen av utrustning påverkat arbetet för 

musikproducenter med erfarenhet av både analogt och digitalt arbete med musikproduktion. 

 

Nyckelord: Musikproduktion, Digitalisering, Musikteknologi, Analog, Digital, 

Musikproducent 

 

  



 
 

Innehåll 

 
Inledning.....................................................................................................................................1 

 
Syfte............................................................................................................................................2 

 

Frågeställningar och problemformulering..................................................................................2 

 

Metod och material.....................................................................................................................3 

 

Procedur........................................................................................................................................3 

 

Avgränsningar.................................................................................................................................3 

 

Intervjuer.......................................................................................................................................4 

 

Forskningsetik.........................................................................................................................................5 

 

Gemensamma frågor och 

tillvägagångssätt..............................................................................................................................5 

 

Transkribering och strukturering av 

intervjuerna....................................................................................................................................6 

 

Utvecklingen av musikteknologi och musikproduktion.............................................................8 

 

Producenten som tekniker under begynnelsen av musikproduktion.............................................................8 

 

Från mekanisk inspelning till nya teknologiska möjligheter....................................................................10 

 

Nya arbetsområden och kreativt utrymme...........................................................................................12 

Övergången till det digitala genom nya format och ny teknik .................................................14 

 

Tre musikproducenters erfarenheter.........................................................................................15 

 

Presentation......................................................................................................................................15 

 

Datorns redigeringsmöjligheter......................................................................................................15 

 

Det digitala mixebordet...................................................................................................................16 
 
Nya problem med digital teknik.........................................................................................................17 

 

Kvalité...................................................................................................................................................19 

Ersatta tillvägagångssätt och verktyg.................................................................................................20 

 

Informationsbyte genom digital teknik................................................................................................22 

 

Inspelning.....................................................................................................................................23 

 

Resultatanalys...........................................................................................................................25 



 
 

 

Effektivare redigering...........................................................................................................................25 

 

Det digitala mixerbordet..................................................................................................................26 

 

Mindre pålitlighet med datalagring...................................................................................................26 
 

Datorn – ett viktigt hjälpmedel eller ”fusk”?........................................................................................26 

 

Analogt vs digitalt..........................................................................................................................27 

 

Slutsatser...................................................................................................................................29 

 

Referenser.................................................................................................................................30  



1 
 

Inledning 

 

Från och med 80-talet då datorer och tillhörande digital teknik som t.ex. digitala mixerbord, 

samplers och MIDI introducerades som medel för att producera musik och den tidigare 

analoga tekniken användes allt mindre och mindre, sattes en ny standard för hur musik kunde 

skapas. Datorer blev allt kraftfullare och billigare under slutet av 80-talet och maskiner som 

Atari-ST från 1985 och Amiga 500 från 1987 öppnade upp nya dörrar för fler människor att 

börja producera sin egen musik utan att vara beroende av dyra, tunga och stora 

hårdvaruinstrument. Digitala studioverktyg som synthar, t.ex. Yamaha dx7, trummaskiner och 

MIDI blev även de allt billigare och mer produktiva under slutet av 80-talet vilket bl.a. gjorde 

det mer effektivt att övergå till digitala system. 

Nu för tiden sker nästan all musikproduktion digitalt med hjälp av en dator och en DAW 

(Digital Audio Workstation) som t.ex. Fruity Loops Studio eller Logic Pro med inbyggd 

mixer, sequencer och andra verktyg som tidigare varit extern hårdvara. Samplade eller 

emulerade musikinstrument och fysiska effektpedaler som ger t.ex. reverb eller delay finns nu 

tillgängligt på datorn via s.k. plugins och blir på så vis mer tillgängliga via en dator. Alltså har 

den centrala platsen för musikproduktionen flyttats till datorn och det är just vid den som 

musikproducentens största del av sitt arbete nu sker. Information (t.ex. demos på låtar, färdiga 

låtar, projektfiler) är enklare att skicka och effektivare att redigera med hjälp av internet än 

med tidigare format som t.ex. rullband eller kassettband.  

Intresset för att skriva denna uppsats väcktes utifrån funderingar över hur snabbt mediaformat 

(kassettband, cd, minidisc, etc.) byts ut och då hur man som musiker och musikproducent 

påverkas av dessa olika teknologiska utvecklingar i sitt arbete. 

Som musiker med intresse att själv producera min egen musik (dock på hobbynivå) är detta 

ämne intressant, synnerligen i en tid då den teknologiska utvecklingen kring digital teknik och 

internet rörande musikteknologi och hur musik konsumeras tycks ske allt snabbare. Det är i 

och med digitaliseringen ett nytt skeende i hur musik skapas och säljs till lyssnarna som tycks 

starkt revolutionera musikindustrin. För en relativt ung musiker som jag är har jag också  

störst erfarenhet av de mer moderna och digitala verktyg som i nutid används för 

musikproduktion samt vuxit upp i en digital musikindustri. Denna uppsats är även då 

intressant eftersom att den redogör för äldre (rådande) teknik och tillvägagångsätt vid 

musikproduktion, vilket ger större förståelse för hur teknologi kan påverka hur musik skapas 

och arbetas fram.  

Med denna uppsats vill jag även ta reda på om det finns områden i den digitala utvecklingen 

av teknik där nya problem dyker upp p.g.a. nya möjligheter med t.ex. mjukvara och på så vis 

se om den teknologiska utvecklingen enbart medför positiva möjligheter eller även skapar nya 

hinder för musikproduktion och hur den kan göra det. 
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är att redogöra för hur digitaliseringen av musikproduktion och 

inspelningsteknik förändrade arbetet för musikproducenter. 

 

Problemformulering 

Musikproducenters arbete har alltid förändrats genom teknologisk utveckling av de verktyg 

som används vid musikproduktion. Vid övergången till det digitala motiveras valet för att 

byta från analog inspelning till digital att det ger en ökad effektivitet. Samtidigt upplever 

musikproducenterna att vissa områden av arbetet blivit mindre effektiva genom digitalisering 

och istället fungerade bättre med ett analogt tillvägagångssätt. Alltså framställs 

digitaliseringen av arbetet (även för andra yrken) som något som endast medför en 

effektivisering när det samtidigt skapar en del nya komplikationer. Det saknas kunskap om 

hur digitaliseringen historiskt sett påverkat musikproducentens arbete och tillvägagångssätt, 

vilket även är viktigt då digitalisering av arbetsområden även påverkar andra yrken på både 

positiva och negativa sätt. 

 

Frågeställningar  

Erbjuder digital musikproduktion endast nya och större möjligheter jämfört med analog teknik 

eller finns det även nackdelar med en produktion baserad på datorn, isåfall vilka?  

Hur skiljer sig arbetsprocessen för producenter med tekniken som användes då (slutet av 80-

talet till 90-talet) till vad de använder nu?  
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Metod och material 

Procedur 

För att samla in material till min uppsats har jag läst kring ämnet musikteknologi och 

digitalisering. Det är intressant för min uppsats att använda litteratur som beskriver olika 

perioder av musikproduktion ur ett historiskt perspektiv då det kan ge en större uppfattning 

om vad som ansågs som t.ex. ’bra’ och populär teknik under olika tider med annorlunda 

teknik. 

Arbetet började med att jag samlade information om musikproduktion och digitalisering 

genom att söka efter uppsatser via internet och olika databaser. En sak jag tidigt 

uppmärksammade var hur sökresultaten på ’musikproduktion och digitalisering’ fokuserade 

på copyright. Eftersom min uppsats inte är en studie om hur digitalisering främst påverkar 

monetära frågor medförde detta ett problem. Det fick mig även att tänka efter hur jag skulle 

formulera mina söktermer.  Genom att istället tänka om hur jag skulle få fram den information 

jag letade efter så formulerade jag min sökning efter material mer efter hur producentens 

arbete och musikteknologi har utvecklats. 

Motivering av tillvägagångssättet 

Jag har valt att dela upp min uppsats i två delar. Den första delen av uppsatsen bygger på 

teoretiskt material, vilket är en sammanställd, men något kortfattad bakgrund av 

musikproduktion och inspelningsteknik ur ett historiskt perspektiv för att kunna redogöra hur 

musikproducentens arbete har förändrats i tidigare epoker och reflektera över 

samband/återkommande situationer som hur t.ex. formatskifte och ny teknik påverkar det 

kreativa arbetet med musikproduktion (också i nutid), men även på vad som upplevs vara av 

god kvalité (analogt vs digitalt). För att få ett bättre resultat som inte enbart är beroende av 

min tolkning och sammanställning av andra texter rörande detta ämne bestämde jag mig för 

att även intervjua musikproducenter som huvuddel för min undersökning. Detta 

tillvägagångssätt passar sig gott för att svara på mina frågeställningar och lösa 

problemformuleringen. Den första delen av uppsatsen beskriver hur arbetet som 

musikproducent och yrkets arbetsområden successivt vuxit fram genom teknologiska 

innovationer ända från när det började bli möjligt att elektroniskt spela in musik. Detta skulle 

varit svårt att samla information om på andra sätt som t.ex. genom intervjuer med mycket 

äldre musikproducenter. Samtidigt vill jag tydligt skilja på den historiska utvecklingen som 

t.ex. omfattar hoppet från fonograf till grammofon och den mer nutida utvecklingen som är 

digitaliseringen. Jag kunde förvisso ha byggt mitt material om övergången från analogt till 

digitalt med litteratur, men då hade resultatet inte visat hur den upplevda förändringen av 

digitaliseringen var, utan istället givit en mer konkret redogörelse för teknologins utveckling. 

Avgränsningar 

I uppsatsen har jag gjort vissa avgränsningar för att komma till mer specifika resultat som hör 

ihop med mina frågeställningar. Den information som samlats in har främst fokuserat på olika 

teknologiska utvecklingslinjer rörande musikproduktion ur ett historiskt perspektiv. Många 

källor om digital musikproduktion i vår nutid fokuserar på monetära aspekter vilket jag inte 
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kommer att beskriva och diskutera utförligt i min uppsats, av skälet att det är praktiska frågor 

om skapandeprocess och kreativitet förknippat med teknologi som istället ligger i fokus. 

Kanske hänger dessa dock ihop med det monetära i viss utsträckning, men jag har inte valt att 

beskriva frågor om t.ex. copyright som dock är synnerligen aktuellt i den rådande digitala 

musikindustrin. 

 

Jag har valt att avgränsa mig till musikproducenter och deras arbete då jag anser att de 

kommer närmast i sitt arbete med teknologin som används vid musikproduktion och då 

lämpar sig bäst för mina frågeställningar. Jag har även gjort ett urval av musikproducenter 

som har en något längre erfarenhet av musikproduktion så att de kan reflektera över hur deras 

arbeten har utvecklats utifrån tekniska utvecklingar. Samtliga respondenter har en erfarenhet 

av musikproduktion från senast 90-talet. Det är svårt att reflektera över detta om man är en 

musikproducent med endast fåtal års erfarenhet och arbetat med få olika arbetssätt. En 

omedveten avgränsning som jag vill belysa är att samtliga respondenterna är  män. Kanske 

hade jag fått ett annat resultat genom att intervjua kvinnliga producenter som möjligtvis hade 

andra särskilda erfarenheter och upplevelser. 

Intervjuer 

Jag har bedrivit kvalitativa intervjuer, s.k djupintervjuer, med tre musikproducenter i Sverige 

rörande deras arbetssätt och förhållande till den nuvarande digitala tekniken samt den äldre 

teknik som de har tidigare erfarenhet av. Urvalet av respondenter är musikproducenter med 

erfarenhet av både ”äldre” teknik (analog) men även annan, nyare teknik (digital, i detta fall) 

så att de har möjlighet att reflektera över hur de upplever att dessa skiljer sig för deras arbete 

och kreativa process. Det var även viktigt att de hade bedrivit musikproduktion på 

professionell nivå och inte endast som en aktivitet som bedrivits på fritiden. 

Dessa intervjuer är utformade efter ett antal gemensamma frågor om deras bakgrund och 

erfarenhet för att starta igång respondenten och få den att reflektera, men som sedan fördjupas 

med personliga följdfrågor anpassade efter det som framkommer utifrån vad respondenterna 

pratar om. Detta bl.a. p.g.a. att respondenternas svar flyter in i de olika frågorna som ställdes, 

alltså ger ett svar som täcker flera olika frågor, men också för att det finns information att 

utvinna som kan ge mer utförligt material till resultatet och reflektion. 

Wallén (1996) beskriver en metod som kan skapa mer lika förutsättningar för intervjuobjekt: 

Det finns inget sätt att ”mäta”. Utfrågning med standardiserad intervju eller enkät fungerar i 

allmänhet inte så bra, man måste kunna anpassa frågorna efter varje individ, kunna följa en fråga 

med fördjupningsfrågor. Kvalitativt inriktade intervjuer av denna senare art brukar kallas 

djupintervjuer. (Wallén 1996 s 76) 

För att bedriva intervjuer med olika människor under samma förutsättningar kan man använda 

sig av djupintervjuer. Istället för att ha standardiserade frågor för samtliga individer som 

intervjuas (som kan uppfattas/tolkas annorlunda av olika människor) så har man i 

djupintervjuer istället formulerat frågorna direkt utformat för individen. Anledningar till detta 

kan vara att de intervjuade har olika livserfarenheter och uttrycker sig då annorlunda både 

språkligt, kroppsligt och värderingsmässigt. När man tänker på hur man ställer frågorna och 
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hur intervjuobjektet svarar får man också en större anledning till motivering av varför 

resultatet ser ut som det gör. Jag ser djupintervjuer som en mycket passande metod av intervju 

vid forskning som rör just förståelsen av upplevelser och känslor då vid speciellt formulerade 

frågor finns ett större utrymme för växling av information som kommer att gynna forskaren 

mer än vid standardiserade ”kryssfrågor” samt att intervjuade får möjlighet att komma med 

mer utförliga svar som är mer givande än t.ex. ett ”ja” ”nej” eller ”kanske”. Ståndpunkter och 

attityder till mina frågeställningar beskrivs även mer utförligt genom kvalitativ data. 

 

Jag har valt att göra djupintervjuer istället för en kvantitativ undersökning dels för att det kan 

vara svårt att få tag i en större grupp musikproducenter med den erfarenhet som jag eftersöker 

för min undersökning samt eftersom att man i en kvalitativ undersökning får möjlighet till 

utförligare svar om personliga erfarenheter i form av berättelser om hur de arbetar med musik 

och värderingar av hur analog teknik kontra digital teknik påverkar deras arbete. Jag anser att 

dessa svar inte skulle vara av tillräcklig fördjupad kvalité om jag istället hade samlat in denna 

information via t.ex. enkäter under en kvantitativ undersökning som tolkar dessa frågor via 

statistik. Det är viktigt för mig att respondenter får chansen att besvara frågorna med sina 

egna termer och uttryck. Samtidigt kan tolkning av respondenternas svar under intervjuer bli 

problematiska då människor uttrycker sig olika i både tal och kroppsspråk. Två av de tre 

intervjuerna skedde via telefon (vilket inte var mitt förstahandsval), p.g.a. avstånd och 

oväntade komplikationer, och detta kan innebära att vissa attityder och ställningstaganden 

som uttrycks mer kroppsligt kanske inte uppfattades eller tolkades helt korrekt under 

intervjun.  

 

Forskningsetik 

Gällande forskningsetiska principer har jag förhållit mig till de fyra krav som är uppsatta av 

Vetenskapsrådet (2011). Dessa har i någon form underrättats för respondenterna innan 

intervjun, antingen under tidigare kontakt via telefon och mail, eller innan själva intervjun 

började. 

 

Rörande informationskravet har samtliga respondenter underrättats sin uppgift och vilken 

funktion deras deltagande fyller i min uppsats samt hur uppsatsen kommer att utformas. 

Samtyckeskravet innebär att jag bett respondenterna om lov och har deras godkännande att de  

deltar i min uppsats. Intervjuerna sker även på deras villkor i form av hur lång tid och när de 

skall ske. Detta hör ihop ganska mycket med informationskravet. 

Konfidentialitetskravet har förklarats extra tydligt för respondenterna före en intervju vad 

gällande att deras namn och andra personliga uppgifter som nämns genom intervjuerna 

kommer att skyddas/döljas för att förhindra en personlig identifierbarhet. I något fall kanske 

detta har varit lite problematiskt då en respondent berättat något om ett historiskt skede som 

även omfattar offentliga personer och på så vis kan vara intressant ur en historisk 

forskningsvinkel. Dock är syftet till min uppsats inte att beskriva speciella anekdoter av 

musikhistorisk karaktär utan fokus ligger i musikproducenternas uppfattning om hur deras 

arbete förändrats genom digitaliseringen. 
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Nyttjandekravet innebär att respondenterna har underrättats att materialet som samlas in via 

intervjuerna inte går till något annat ändamål än vetenskapligt. Detta har förklarats 

tillsammans med presentationen av mitt arbete som gjordes innan intervjuerna då jag först tog 

kontakt med respondenterna. 

Gemensamma frågor och tillvägagångsätt 

Nedan redovisar jag de viktigaste gemensamma ramfrågorna till respondenterna som jag ville 

att de skulle diskutera, samt vad frågorna har för syfte. Värt att ännu en gång poängtera är att 

vissa svar från respondenterna flyter ihop med olika av mina gemensamma frågor som jag 

utgått ifrån. Därför sker det att vissa frågor som jag tagit med mig inte ställs till vissa 

respondenter då de kan i sina svar redan tidigare ha svarat så utförligt att en kommande fråga 

tycks kunna bli överflödig. 

Med benämningen ”ny teknik” i vissa av frågorna menar jag att digital teknologi (som kan 

betraktas som ny gentemot analog teknik) också utvecklas och digital teknologi för tio år 

sedan inte är längre är ny. 

Hur länge har du arbetat med musikproduktion? (Om) Hur länge professionellt? Hur kom du 

först i kontakt med musikproduktion? Miljö, genre, utbildning. Med denna fråga vill jag kunna 

jämföra de olika respondenternas erfarenhet. Hur länge de arbetat med musikproduktion kan 

visa under vilka olika teknologiska/historiska perioder de arbetat i. Jag vill även 

uppmärksamma att olika typer av miljö, musikgenre och utbildning kan påverka på vilket sätt 

man jobbar med teknik för musikproduktion och för att mer utförligt kunna jämföra 

respondenterna och deras bakgrund med varandra. 

Hur såg ditt arbete med musikproduktion ut under den tid du började? Vilka utmärkande 

verktyg användes? Synthar, datorer, mjukvara, annan elektronisk hårdvara som sampler, 

sequencer, mixerbord etc. Hur har dessa verktyg eventuellt ersatts? Saknar du några av 

dessa? 

Här är syftet att redogöra vad respondenten anser var utmärkande teknologi för hur denne 

arbetade med musikproduktion i början av sin karriär. Även kanske att reflektera hur de 

användes på ett sätt som skiljer sig från liknande verktyg idag. Jag vill även ta reda på om 

respondenterna anser att det fanns vissa fördelar med tidigare teknologi och tillvägagångsätt 

som de inte använder längre. Detta är ganska subjektivt då det i vissa fall i intervjuerna har 

beskrivits som att ett verktyg eller arbetssätt har en ”tjusning” eller ”värme”. 

Märker du av några nya problem som uppstår i ditt arbete på grund av digital teknik, främst 

kanske via datorn som du inte upplevde tidigare? Ser du några fördelar med användandet av 

datorn gentemot att inte använda den vid musikproduktion? Med denna fråga vill jag ta reda 

på om respondenterna anser att övergång till en annan teknik medför några nya konkreta 

problem och vad de har upplevt för problem som de inte råkat ut för tidigare. Här betonas 

även frågan om hur och på vilket sätt datorn är viktig för producenterna. 

Med musikprogram på datorn kan man få tillgång till olika sätt att nästan automatiskt 

"korrigera" musik som man inte kunde med tidigare teknologi, är detta bra eller dåligt för det 
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kreativa skapandet av musik? Hur? Syftet här är att få respondenten att reflektera hur och om 

teknologi (t.ex. datorprograms möjligheter) påverkar dennes kreativa arbete och skapande av 

musik. Det handlar även om en uppfattning om kvalitén av musiken påverkas. Jag vill med 

denna fråga ta reda på hur musikproducenterna (som är en grupp som främst använder sig av 

detta) har för attityd till att korrigera musik. 

Finns det områden i musikproduktion där du anser att kvalitén på musiken har förändrats, 

både positivt och negativt genom en ny typ av teknik?Hur? Denna fråga hänger ihop med den 

föregående, men belyser mer om kvalitén av musiken påverkas och hur detta kan uppfattas 

när man lyssnar på musik. Om det möjligtvis är någon framträdande industristandard samt 

vad musikproducenterna har för attityd till modern och kommersiell producerad musik. 

Transkribering och strukturering av intervjuerna  

Intervjuerna har spelats in i två fall via min telefons inbyggda röstinspelare och i ett fall via en 

mikrofon kopplad till en dator. Intervjuerna har sparats i mp3-format och överförts till datorn 

där de sedan har noga lyssnats igenom och skrivits ned i textformat. Genom att spela in 

intervjuerna under deras gång istället för att direkt anteckna och skriva ner under en intervju 

så har fokusen varit på vad som sades under intervjuerna och inte på något annat. 

 

Eftersom frågorna inte ställdes i samma följd under intervjuerna eller under likadana 

formuleringar krävdes det att jag organiserade svaren så att de mer konkret kunde jämföras 

och redovisas i resultatet. Genom att hitta större gemensamma områden som diskuterats i 

intervjuerna och sedan dela upp det transkriberade materialet i olika kategorier blir svaren 

som sedan diskuteras i resultatdelen av uppsatsen tillfredsställande strukturerade. Dessa har 

alltså tagits fram utifrån vilka större diskussioner som dykit upp under intervjuerna. De 

kategorier som jag väljer att dela upp det insamlade materialet från respondenterna i, och som 

sedan kommer att redovisas i resultatdelen av uppsatsen, är följande (i ospecifik följd): 

 

 Datorns redigeringsmöjligheter. Med datorn uppkom större möjligheter kring 

ljudredigering. 

 Mixerbordet. Respondenterna pratade en del om hur det digitala mixerbordet 

synnerligt effektiviserade deras arbete. 

 Nya problem med digital teknik. Under format och systembyte pratade respondenterna 

en del om hur övergångar till nya system medförde komplikationer. 

 Kvalitet. Samtliga respondenter hade någon åsikt om hur musik produceras och 

redigeras och huruvida det är positivt eller negativt. 

 Ersatta tillvägagångsätt och verktyg. Här diskuteras det hur respondenterna upplevt 

den tekniska utvecklingen i deras arbete i form av nya arbetssätt. Det fanns även 

områden och verktyg som respondenterna arbetade med tidigare som de specifikt 

saknar på olika sätt. 

 Informationsbyte genom digitala format. Via internet har det gjorts möjligt att mycket 

snabbare och säkrare skicka information till musiker eller andra producenter vilket 

öppnar upp för arbete på distans.  
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 Inspelning. Här diskuteras förändringen av tillvägagångsättet för inspelning genom 

digitaliseringen. 

Utvecklingen av musikteknologi och musikproduktion 

 

Producenten som tekniker under begynnelsen av musikproduktion 

Vad som utlöste startskottet för övergången till det moderna formatet av musikindustrin (med 

det menar jag där inspelad musik är den typ av musik som främst konsumeras) var Thomas 

Edisons uppfinning fonografen från 1877 som gjorde det möjligt att för första gången spela in 

och spela upp ljud.  Ljud spelades in på cylindriska metallrullar (senare vax) via en tratt som 

ledde till en nål som ristade in ljudvibrationerna på dessa rullar och sedan kunde sparas och 

spelas upp vid senare tillfällen. 

I och med fonografen och förmågan att bevara inspelad musik öppnades nya områden kring 

musikkonsumtion upp som t.ex. produktion av musikformat, manipulering av ljud och 

ingenjörer som förbättrade inspelningskvalitén. Utifrån konsumenterna och den nya 

teknologin satte detta nya krav för den inspelade musiken. (Moorefield 2005, s. 1) 

Freund (2011) beskriver  hur det nya fenomenet med inspelad musik kunde påverka 

kompositörers arbete: 

It also placed new demands and limits on composers, who had previously composed their music 

for sheet music. As 20th century composer Igor Stravinsky noted, “In America I had arranged… to 

make records of some of my music. This suggested the idea that I should compose something 

whose length should be determined by the capacity of the record”[…]. As Stravinsky composed to 

fit the length of a record, so too have countless musicians composed with a record or production in 

mind, rather than a live performance or sheet music. All of these new fields stemmed from the 

ability to record sound, and the world of music would never be the same. 

Innan musikindustrins fokus låg på att sälja skivor, låg det istället på försäljningen av 

notskrifter av populära stycken musik och stora kompositörer. I citatet ovan ser man hur 

formatet av den inspelade musiken är beroende av musikens form. Detta är något som är 

intressant då dessa krav på musiken, beroende av formatet, återkommer i senare ljudformat 

som t.ex. LP-skivan och CD-skivan. P.g.a. detta sätts andra slags krav, eller önskemål, från 

dåtidens musikproducenter (om man kan kalla dem för detta) på kompositörerna/artisterna 

som inte funnits förut då den upplevda (live) musiken var den som framfördes för 

konsumenterna. Med den inspelade musiken måste istället kompositören anpassa sig till ett 

format och blir då styrd/riktad i sin kreativa process av teknologins hinder/möjligheter. 

(Freund 2011) 

Visst introducerade fonografen ett sätt att dokumentera musik och att lyssna på den flera 

gånger om, men den var inte riktigt utvecklad för att erbjuda ett effektivt sätt att 

massproducera rullarna. För att producera flera kopior av en inspelning krävdes det istället att 

man hade flera fonografer som samtidigt spelade in från ljudkällan. 1887 lanserade Emile 

Berliner grammofonen, som till skillnad från fonografen spelade in ljud på en platt skiva. 

Detta gjorde grammofonskivan till ett mycket mer effektivt format att kopiera musik på då 

http://lawontherow.com/2011/02/25/origins-of-an-ideanothing-new-under-the-sun/
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den till skillnad från fonografen kunde pressa platta negativ mycket enklare än 

cylinderformade negativ. Det är med grammofonen som massproduktion av inspelad musik 

blev gynnsamt och musikindustrin får möjlighet att växa. (Moorefield 2005, s. 1) 

Dessa maskiner (fonografen och grammofonen) drevs på mekaniskt vis och inspelningar 

gjordes ”för hand” utan några speciella elektroniska hjälpmedel som kunde förbättra 

ljudkvalitén. De hade båda ett ganska begränsat frekvensomfång samt en avsaknad av en 

dynamisk räckvidd, vilket gjorde att vissa typer av musik lämpade sig bättre till dessa 

maskiner då det var svårt att avbilda ljud balanserat då det/den som var närmast 

inspelningsapparaten hördes högst på slutresultatet. 

Moorefield (2010, s. 1) redogör för hur operamusik adapterades extra effektivt till den nya 

inspelningstekniken under början av 1900-talet. 

Because of the limited frequency range of recording devices and their relative lack of sensitivity 

and dynamic range, as well as the popularity of opera at the time, the first recordings were mostly 

of operatic arias. The strong voices of opera singers recorded relatively well, as attested to by the 

fact that Enrico Caruso’s recordings from the first two decades of the twentieth century have 

remained in print continually to this day. 

Allt eftersom tillgängligheten och populariteten ökar på den inspelade musiken läggs en större 

fokus på musikerna för produktionen, där tidigare fokus legat på kompositörerna. Det är även 

intressant att påpeka hur en speciell typ av musik (i detta fall opera) görs mer tillgänglig 

beroende av att teknik (ansågs) tillämpas bättre än andra typer av samtida musik. 

Moorefield (2010, s 1) beskriver hur de första ljudteknikerna kom på egna sätt att ta sig runt 

problem med den då rådande inspelningstekniken och hur de instruerade artisterna vid en 

inspelning, som senare skulle bli en stor del av arbetet som producent: 

Perhaps the closest thing to production in the 1890s is the image of Fred Gaisberg, who ran the 

first recording studio, holding an opera singer by the arm and moving her closer or further away 

from the gramophone’s horn according to the dynamics of the passage being sung. 

Det är dessa egenskaper som senare växer fram som en viktig del av arbetet för en producent i 

en modern musikstudio – att leda musikernas arbete och bära ansvar över produktionens 

kvalité. Förvisso fanns inte producentyrket på samma sätt under denna period, men detta 

ansvar anammades av den ljudtekniker som var ansvarig för inspelningen. Det är intressant att 

utifrån Moorefields exempel se hur man under dåtidens ljudtekniker anpassade sig till de 

begränsningar/egenskaper som inspelningsverktygen hade. I detta fall fanns ingen möjlighet 

för volymjustering, men det löstes utifrån teknikerns expertis för att försäkra kvalitén av 

inspelningen genom att så enkelt placera ljudkällan på lämpligt avstånd från grammofonen. 

Owsinki (2010) formulerar den inspelningsansvariges makt över musiken under början av 

1900-talet på ett litet annorlunda sätt: 

Because of the primitive nature of the recording equipment, the recordist acted as more of an 

archivist than a producer in that he (it was almost always a man) was just trying to capture the 

music onto a medium suitable for reproduction. The composers, arrangers and band leaders of the 

day had final say in regards to the direction and style of the music, just as many do today. 
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Den moderna uppfattningen om producenten som har en större del arbetsuppgifter rörande 

musikproduktionen, betraktades dåtidens motsvarighet mer som endast en tekniker vars 

kunskap med inspelningsverktyget värderas.  

Från mekanisk inspelning till nya elektroniska och kreativa möjligheter 

Under 1920-talet börjar användandet av mikrofonen tillämpas mer under inspelning av musik 

där tidigare fonografen och grammofonens mekaniska horn/tratt varit standard. Förvisso hade 

den uppfunnits mycket tidigare, i samband med telefonen 1878, men när den adapterades till 

musikinspelning under början av 1920-talet bidrog den till en mycket ökad ljudkvalité. Med 

hjälp av mikrofonen och elektronisk inspelning erbjöds större möjlighet vid inspelning med 

ökad kontroll över hur ljudet formas vid inspelning då ljudvolymen t.ex. kan förstärkas via 

förstärkare. 

Denna övergång från mekanisk teknik till elektronisk skedde under 1920-talets första hälft 

och detta skeende öppnade upp en debatt kring vilken typ av teknik som erbjöd bäst 

återgivning av ljud.  

Moorefield (2010, s. 2) drar en parallell till en mer nutida debatt om vilket av en analog eller 

digital sammanställd produktion ger bäst ljudkvalité.  

Given the current discussion about whether analog or digital sounds “warmer”, it’s interesting to 

take a look back and discover that at one time, the debate was as to whether mechanical or 

electrical recording was preferable. 

Det är tänkvärt att se hur introduktionen av en ny teknik (då och nu) skapar debatt i vilken 

mening den är bättre eller sämre än föregående standard då ny teknik i många tillfällen menar 

att ersätta. I parallellen som Moorefield drar verkar det handla om hur den nya tekniken kan 

bidra till några egenskaper som upplevs sämre än de äldre, och att den inte bara medför nya 

möjligheter, men även nya begränsningar för ljudtekniker att överkomma. 

Eisenberg, (i Moorefield 2005), förklarar hur dessa ljudtekniker (i detta exempel, Fredrik 

Gaisberg) under övergången till elektronisk inspelning ställde sig till denna nya teknik: 

Fred Gaisberg, long ago noted that “the velvet tone of Kreisler’s violin, for some unknown reason, 

was the best in those old records and has never been recaptured by the electrical process.” He 

added that “in some ways acoustic [i.e., mechanical, as opposed to electrical] recording flattered 

the voice. A glance at the rich catalogue of that period will show that it was the heyday of the 

singer.” In 1930 Mackenzie wrote of the new microphone-made records, “I do not believe that any 

audience could sit still and listen nowadays to hours of electrical recording and remain sane.” 

(Moorefield 2005, s. 2) 

Det var ytterst subjektiva attribut som argumenterar för användandet av den då traditionella 

inspelningstekniken kontra den nya, elektroniska. Gaisberg, som citeras av Eisenberg, 

förespråkar en slags autenticitet för det mekaniska eller ’akustiska’ sättet att spela in musik då 

den, enligt honom, bl.a. tycks försköna rösten. Enligt Eisenberg var inspelningar av solister 

populära under denna tekniska övergång och kanske hade det traditionella sättet att spela in 

musik skapat en slags autentisk ljudbild för hur musiken lät, och som sedan hotades av 

mikrofonens nya möjligheter för den etablerade ljudbilden. 
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Det nästa stora steget för musikproduktion och redigering av ljud kom i form av magnetiska 

rullband (rullbandspelaren) som introducerades redan av AEG i Tyskland 1935, men som inte 

sattes i allmänt bruk förrän efter kriget 1948. Efter andra världskriget hade nämligen soldaten 

John Mullin tagit med sig två stycken bandspelare från Radio Frankfurt och sedan presenterat 

dessa för det amerikanska företaget Ampex som sedan tillverkade kopior av den tyska 

modellen.  

 

Tack vare möjligheten att redigera musik genom att klippa i banden förändrade detta sättet att 

spela in musik. Tidigare var en inspelning beroende av att samla hela gruppen musiker och 

spela in allt perfekt under en tagning, men med magnetbanden kunde man nu klippa ihop flera 

tagningar till en. Detta gjorde att producenten bl.a. inte längre var lika beroende av en direkt 

exakthet hos musikerna, utan felsteg i delar av musiken kunde redigeras ut genom att en mer 

korrekt inspelning klipps in. Det fanns dock inte än någon möjlighet till ’overdubbing’ genom 

att spela in på flera kanaler. 

Konceptet att spela in ljud över en redan befintlig inspelning var ett koncept som fanns även 

innan den allmänna lanseringen av bandspelaren. Aluminiumskivor med acetatöverdrag 

användes för heminspelningar av musik och med hjälp av en sådan skiva spelade saxofonisten 

Sidney Bechet in en av de första flerspårsinspelningarna 1941. Genom att spela in sig själv 

ackompanjerad av en tidigare inspelning och sedan repetera detta för fler spår gjordes detta 

möjligt. Dock förlorade ljudet kvalité vid varje inspelning vilket gjorde  att detta sätt att spela 

in musik ansågs då mest som en slags experimentell nymodighet för skivbolagen. Under slutet 

av 1940-talet utvecklade Les Paul en metod för att spela in två separata ljudspår utan att 

förlora kvalité vid varje steg. Detta gjordes möjligt genom att lägga till ett extra 

inspelningshuvud bredvid den första för att då kunna spela in två signaler samtidigt. När detta 

andra inspelningshuvud sedan flyttades bakom det ordinarie medförde det att inspelningen 

kunde hamna i osynk. Detta medförde samtidigt möjligheter till nya effekter (som idag är 

standardiserade) t.ex. chorus och delay. 

Denna nya teknik, att kunna spela in flera spår samtidigt eller separat (multitrack), gav ännu 

större möjligheter för producenter att redigera och designa musik. Deras arbete med 

inspelning förändrades på det sättet att samtliga musiker inte behövde spelas in vid samma 

tillfälle och gjorde processen till mindre ’live’. Ljudbilden förändrades på det sättet att det inte 

längre behövde avbilda en livespelning utan istället kunde plockas ihop med hjälp av 

flerspårsinspelning. 

I och med att multitrack blir en standardiserad form av inspelning uppkom en 

autenticitetsfråga där den föregående generationens ljudtekniker uppfattar denna form av 

ljudredigering som en oärlighet gentemot musiken. Tidigare värderades nämligen musikerns 

skicklighet att kunna spela in allt under en tagning, likt det som idag benämns som 

livespelning. När det sedan blir möjligt att klippa och redigera olika tagningar till ett 

slutresultat sker det ett idealskifte till att det krävs mer erfarenhet och teknisk kunskap och 

kreativitet samt musikalitet av ljudteknikerna. (Moorefield 2010, s. 3-5) 
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En annan mycket viktig innovation för produktionen av musik var lanseringen av 

stereoinspelningen under 1950-talet (två kanaler) som senare kom att ersätta mono (en kanal). 

Genom möjligheter att panorera ljud till två olika kanaler öppnade detta upp för fler kreativa 

arbeten med inspelning och medförde en mer naturlig lyssningsupplevelse. Freund (2011) 

Nya arbetsområden och kreativt utrymme 

Allt eftersom skivbolagen blev större  under 1950-talet dök flera krav upp för ökad 

effektivitet att kunna släppa så bra skivor som möjligt. Man började anställa personer, s.k. 

A&R (artist and repertoire) som letade specifikt efter musiker vars kvalitéer lämpade sig 

(enligt de) för att spela in och sälja skivor. (Smith 2010) 

Smith (2010) skriver om hur de växande skivbolagen behövde anställa folk för nya 

arbetsområden för insamling av material till produktion: 

Record labels, who brought together the composers from the publishing industry and the musicians 

from the live industry and created a vinyl for the recording industry, would employ people to find 

the upcoming talent: to put the right musician with the right song in the right studio with the right 

producer or sound engineer and to release the record at the right time. These people became known 

as Artist & Repertoire Representatives (or A&R reps). Who went on to pick and choose the 

successful artists we see today. 

Med detta då nya sätt att arbeta utifrån en förbestämd idé till en skiva utvecklades en 

annorlunda idé att skapa framgång för musiker. Istället för en fokus på tidigare kända musiker 

eller aspirerande som själva söker sig till skivbolagen började man skapa artisterna genom 

skivan. Även arbetslag som fokuserade på att skriva musik till ej ännu funna sångare var ett 

nytt inslag i musikindustrin som börjar likna den vi ser idag. Man kan säga att skivbolagen 

började producera fram artister i ett tydligt kommersiellt syfte och dåvarande producenters 

arbete växte till att även hitta nytt material som kan sälja. (Oswinski 2010) 

Moorefield (2010, s. 40) förklarar hur LP-skivans förändrar det kreativa arbetet med 

musikproduktion av populärmusik: 

As usual, pop music grew in tandem with the technologies available to it. Where the first pop LP’s 

were compilations of (often previously released) singles, after a couple of years the idea of relating 

songs to a central theme became popular. 

När LP-skivan blir allt mer populär under 60-talet sker en slags kreativ revolution genom 

formatet. LP-skivor innebar längre inspelningstid och då plats för fler låtar. Detta skapade ett 

intresse för att producera en skiva med relaterade låtar i ett tema. Det var en ny, experimentell 

anda inom musikproduktionen som uppstod under 60-talet i samband med en utveckling av 

studioteknik (multitrack och LP-skivan). Genom det nya intresset för studioproducerad musik  

(musik framställd beroende av teknologiska verktyg i en studio) som växte fram under 60-

talet med artister som The Beach Boys och The Beatles skapades en ny vision om att göra 

musik som skiljer sig från livemusiken och som inte går att återskapa live. Albumet, hur 

musiken lät på skivan var det fulländade resultatet och kunde skilja sig distinkt från musiken 

från ett liveframträdande. Producenter som Phil Spector (främst) och Brian Wilson började 

experimentera mer med flersspårsinspelningar för att bredda ljudbilden. Detta sätt att även se 
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den fysiska skivan och låtarnas strukturering gentemot varandra som ett konstverk bidrog till  

ett större kreativt utrymme för musikproduktion. Wendelsson (2014, s. 40) 

Allt eftersom de tekniska innovationerna kring multitrack och LP-skivans normalisering 

skedde även ett uppror rörande den ekonomiska fördelningen och synen på 

musikproducentens arbete under slutet av 60-talet. Förvisso fanns det självständiga 

producenter innan också (t.ex. Sam Phillips och Phil Spector) men de ägde dock sina egna 

skivbolag. 

 

Enligt Oswinski (2010) sågs inte producenterna som mycket mer än anställd personal av 

skivbolagen även om de hade ett stort inflytande på framställningen av musik som bolagen 

levde på. Detta förändrades genom bl.a. exemplet med George Martins uppsägelse på EMI.  

The true revolution began when George Martin left music giant EMI to go independent in 1969. 

Until then, producers were little more than salaried staff with no participation in the profits they 

had such a big part in developing. After having to fight for a small bonus after The Beatles literally 

made EMI a billion dollars, Sir George decided to use his considerable leverage to obtain a piece 

of the action by leaving his EMI staff position and going independent. Soon many other successful 

producers followed, being able to cash in on large advances as well as a piece of their best-selling 

artist’s pie. 

Producentens roll övergår till ett mer individualistiskt framträdande med egna utmärkande 

egenskaper. Det är producentens ”sound” och inte längre skivbolagets som säljs i detta fall. 

När Martin lämnade EMI och självständigt började producera musik påbörjades en övergång 

till en slags förbättring av synen på musikproducenten som mycket mer än en enkel del av 

industrin. 

 

Hur musik skapas och med vilka medel den gör det har utvecklats från ett ganska simpelt 

tillvägagångssätt med grammofonen till något mycket mer komplext med multitrack och stora 

studioanläggningar som detta kapitel har redogjort för. Parallellt med detta har då 

förväntningar och kunskap hos den inspelningsansvarige (eller musikproducenten) utvecklats 

med tekniken, och nya arbetsområden samt kreativa uttryck har tillkommit. Detta kapitel har 

dock endast beskrivit den analoga tekniken och några väsentliga framsteg för den analoga 

inspelningsteknologin. I nästa kapitel redogörs istället (kortfattat) hur den digitala teknologin 

kom att ersätta den analoga. 
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Övergången till det digitala genom nya format och ny teknik 

Under början av 80-talet görs de första stegen mot en övergång till digital musikproduktion. 

Denna övergång till det digitala syns tydligt med formatet CD och användandet av 

persondatorer med mjukvara för musikproduktion (PC) som lanserades under början av 80-

talet. Den nya digitala teknologin som PC:n medförde gjorde det möjligt för producenter och 

ljudtekniker att lättare redigera specifika delar av en inspelning. Detta förbättrade kvalitén vid 

mixning och effektiviserade själva arbetsprocessen. CD-skivan ersatte dock inte vinylskivor 

förrän slutet av årtiondet, men hur musik producerades och spelades in förändrades tydligt i 

och med datorn. CD-skivor gav större kapacitet än det tidigare analoga format som den senare 

kom att ersätta (kassettband), samt att de gav möjligheten att bläddra mellan låtar istället för 

att spola fram och tillbaka. (Freund 2011) 

Genom datorn infördes MIDI (kort för Musical Instrument Digital Interface) som en annan 

bidragande del till övergången till digital produktion. Till skillnad från att skicka en analog 

ljudsignal använder sig MIDI av ett slags digitalt språk för att skicka information om ton, 

rytm osv. för att då kunna styra andra instrument eller en dator. Detta språk blev senare en 

universell standard för kommunikation mellan olika instrument och datorn.  För musiker och 

producenter innebar detta att man kunde manipulera ett speciellt ljud att spelas upp i olika 

tonhöjder och tempo. Detta tillvägagångssätt med MIDI kallas för ’sequencing’ och är 

grunden till konceptet med  musikproduktion med datorn och anpassad  mjukvara (DAW).  

 

Genom utvecklingen under 80-talet med bland annat MIDI, synthar, trummaskiner, sampling 

och sequencing effektiviserades arbetet  med musikproduktion i jämförelse med det analoga 

tillvägagångsättet.  Man behövde bl.a. inte längre förlita sig på musiker att spela in musiken 

utan detta kunde ersättas av MIDI-instrument. Viktigt att poängtera är att denna digitala 

teknik under åttiotalet var väldigt dyr att övergå till, de som hade råd fick dock möjlighet att 

producera och skapa musik hemma. (White 2001) 

White (2001) förklarar hur investeringen i en digital studio gav nya möjligheter för artister 

genom mindre bolag: 

Many of those studios were opened by artists who felt that the budget for making their next record 

was better invested in themselves. By building their own studio instead of spending the budget in 

big studios, they could continue to record regardless of the success of their record. When not in 

use, the studio could be rented out to others or used to record and develop new artists as part of a 

management or record label deal. 

White (2001) menar även att det fanns en skepsis och försiktighet gentemot övergången till 

det digitala men att de som inte förnyade sig kom att gå under. Samtidigt öppnade 

digitaliseringen upp för nya, mindre studios där de större och etablerade tog mest stryk av 

digitaliseringen. Enligt White pekar denna period även på en mer individualistisk period för 

musikproducenter och musiker. 
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Tre musikproducenters erfarenheter 

Presentation 

Samtliga tre respondenter är musikproducenter med olika lång erfarenhet, men även olika 

typer av erfarenhet kring musikproduktion. Den som arbetat  längst har arbetat gjort det 

professionellt sedan 70-talet och den som arbetat kortast har gjort det sedan 90-talet. Vad de 

har gemensamt är att de nu samtliga arbetar främst med datorn för sina produktioner. Dock 

måste jag påpeka att detta inte betyder att alla instrument är gjorda på datorn utan även 

”riktiga” instrument spelas in i en större utsträckning. En av respondenterna beskrev datorn 

som ett verktyg som erbjöd alla instrument ”på en armslängds avstånd”. 

Nedanför presenteras respondenterna och deras erfarenheter med musikproduktion: 

 

Respondent 1 (R1) Har erfarenhet med musikproduktion sedan 70-talet Har under 90-talet 

arbetat som professor på en elektronmusikstudio i Storbritannien. Är sedan 2000-talet 

producent på ett eget företag och lektor i musik. 

Respondent 2 (R2) Har arbetat med musikproduktion sedan 70-talet och skrivit samt 

producerat ett antal låtar till t.ex. melodifestivalen. Bedriver eget företag och studio sedan 

mitten av 80-talet. Var tidigare lärare i studioteknik. 

Respondent 3 (R3) Har arbetat professionellt med musikproduktion under 90-talet med 

kontrakt med ett större skivbolag. Då främst med att skriva och producera dansbandsmusik. 

Håller dock inte längre på med musikproduktion sedan början av 2000-talet. 

 

Datorns redigeringsmöjligheter 

Den största fördelen med att gå över till ett digitalt system för respondenterna var de effektiva 

redigeringsmöjligheterna som datorn erbjöd via mjukvara. Tidigare arbetade man istället med 

fysiska band och klippte och klistrade i delar av låtar vilket tog mycket längre tid att göra. 

Detta var även allmänt osmidigare p.g.a. att man dels begränsades till att klippa större delar av 

en låt och dels att fysiska rester av band blev otympliga att organisera. Det gav inte en lika bra 

och senare nödvändig överblick över projektet som ett musikprogram gör. Med hjälp av en 

dator blev det även lättare att redigera mindre detaljer i en låt i jämförelse med att klippa i 

band.  

 

Respondent 2 påpekar dock att det var betydligt mycket svårare att utföra redigeringar och 

klipp i låtar under tidiga digitala system än vad det är idag: 

R2: Att klippa och flytta ljud var ju en hårresare. Det gick ju verkligen inte. Men det blev en 

fantastisk frihet att kunna flytta repliker hursomhelst på skärmen. Även om det inte var så lätt, så 

gick det ju ändå att göra det. Du kunde inte ha vilken dator som helst utan du var tvungen att ha en 

lite större variant. Och det var massor av DSP-krafter på de korten, för datorerna var för klena. 

Datorn skötte ju egentligen bara bildskärmen. 
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Det uppkom alltså klart nya möjligheter i och med övergången till ett (då) nytt digitalt system. 

När redigeringsarbetet flyttades från att klippa i rullband till att arbeta via ett interface på en 

skärm koncentrerades musikproduktionen till datorn. Respondent 1 nämner dock att 

övergången till digitala system gick betydligt snabbare för de större bolagen då det främst 

krävde ekonomiska resurser. Samtidigt var dessa editeringstekniker tydligt begränsade i form 

av mindre smidighet  och begränsningar av såväl mjukvara som hårdvara på dåtidens datorer 

(under andra häften av åttiotalet). Respondent 2 menar också att det var betydligt svårare då 

än idag att utföra dessa (nu simpla) redigeringar via datorn, men att det ändå skall betonas att 

det var nya möjligheter som inte tidigare hade erbjudits via ett analogt system och som gav 

större frihet med redigering.  

Respondent 2 berättar om hur även de nya samplingsmöjligheterna kunde vara otympliga att 

använda: 

R2: Du fick splicea upp och loopa ljudet för att få långa toner. Minne var skitdyrt. De här 

samplarna lät jättebra på vissa ljud när någon hade varit noga med att programmera dessa. Ta 

några millisekunder från attacken och några från sustainljudet och loopa det för att få en svans som 

klingar ut. Så vissa samples lät jättenaturtrogna, och andra inte. 

Omkring 1990 började digitala samplingsmaskiner användas allt mer. Likt redigering och 

”klippa och klistra” med tidiga musikprogram var dessa samplingsmaskiner inte så 

användarvänliga, utan istället i stort beroende av expertis från användaren för att 

samplingarna skulle uppnå den eftertraktade kvalitén. Det var alltså en återkommande nackdel 

med tidig digital teknik – de erbjöd nya möjligheter som producenterna gärna ville utnyttja, 

men till priset att de ofta hade svåra tillvägagångssätt. 

 

Det digitala mixerbordet 

Respondenterna upplevde samtliga att det digitala mixerbordet kraftigt effektiviserade deras 

arbete genom att göra saker och ting mycket mindre tidskrävande. På ett analogt mixerbord 

fanns det ingen möjlighet att gå över till en annan typ av mixning och komma tillbaka till den 

föregående då inställningarna alltid var i det läge de vridits till. För att ”spara” inställningarna 

tog man kort på mixerbordet eller skrev ner speciella scheman. Alltså var man mer bunden till 

att arbeta klart med ett projekt innan man kunde börja på något nytt eller bara ta en paus från 

produktionen en längre tid. En respondent nämner även att det senare kom ett system som 

visade en bild av mixerbordet på en tvskärm och som berättade för en (medan man vred på 

kontrollerna) när inställningarna stämde överens med hur de varit inställda tidigare. Med 

digitala mixerbord tillfördes sparfunktioner som gjorde det möjligt att helt spara en mix och 

då alltså gå tillbaka till ett tidigare arbete utan att ”riva ner” mixerbordet och samtidigt få det 

att låta precis som det gjorde sist. Då det digitala mixerbordet i en studio är kopplat till datorn 

sparas inställningarna på hårddisken i form av projektfiler som även ger en överblick av 

projektet genom ett musikprogram. 
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Två av respondenterna nämner även att i och med digitala mixerbord så uppkom möjligheten 

att kunna automatisera mixerbordet vilket bl.a. gav en mer noggrann kontroll på mixningen. 

Automation innebär att kontroller på mixerbordet kan styras genom att programmera hur och 

när de ska röra på sig för att t.ex. höja/sänka volymen på olika kanaler.  

 

Respondent 2 berättar hur man före möjligheten till automation av mixerbordet kunde stöta på 

tidskrävande problem vid ett motsvarande analogt arbetssätt: 

R2:  Man hade ju klart för sig att ”detta ska hända”. Man ropade in kontorspersonalen och sa ”du 

har ansvar för de här reglarna, 3:20 ska den fadern ner och detta höjas”. Sen stod man där, 7-8 

personer, och precis i sista versen blev något fel. ”Om från början och så kör vi igen”. Men det var 

någon tjusning med det också. Socialt, mycket trevligt. Men det tog tid. 

Automationen av mixning gjorde alltså denna form av arbete mindre beroende av antalet 

händer på ett mixerbord men även mycket snabbare och noggrannare då justeringarna istället 

sköts i exakthet. 

Respondent 1 upplevde att det blev mycket mer ”pill i tusen små bitar” med analog mixning 

då det var ett mer tidskrävande arbete med att få alla fysiska reglar inställda korrekt, vilket 

kunde göra att man istället gick längre ifrån de intentioner man hade från början. Med ett 

digitalt mixerbord kan man istället använda tidigare sparade mixningar till flera projekt (om 

de passar enligt producenten). 

R1: Det lustiga med analogt är att det förändras från dag till dag genom hur länge de stått på, 

luftfuktighet och allt möjligt. Man måste alltid justera. Först tyckte man det var skitjobbigt, men 

nu är det samtidigt jobbigt med 5000 presets. 

Ett analogt mixerbord (även annan analog utrustning) påverkas av utomstående faktorer som 

t.ex. temperatur och fuktighet. Detta påverkar elektroniken i den mån att ljudet kan låta 

annorlunda än de inställningarna man gjort tidigare. Genom digitala mixerbord har man 

eliminerat detta problem då inställningarna inte är beroende av elektroniska komponenter som 

förändrar ljudet och istället styrs av mjukvara och inställningarna sparas på en hårddisk. 

 

Nya problem med digital teknik 

Övergången till ett digitalt system effektiviserade synnerligen arbetet med musikproduktion. 

Med nya system och möjligheter kom också nya hinder. Samtidigt var det nödvändigt för 

producenterna att ta del av den nya tekniken. De stora problem och svårigheter som flera av 

respondenterna nämnde var främst med t.ex. systembyte och havererande datorprogram. 

Främst via lagring kunde de större problemen med digital utrustning uppstå. Det blev 

ovanligare att ha en fysisk kopia av ett projekt (t.ex. rullband eller kassett) då man istället 

kunde lagra det direkt på datorns hårddisk. Detta innebar att man blev mer beroende av 

datorns stabilitet. De tidiga datorerna var dock mycket mindre pålitliga och en datorkrasch 
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kunde medföra att ett helt projekt raderades. Nu för tiden är datorerna mer pålitliga och sparar 

projekten i bakgrunden automatiskt med jämna mellanrum. 

Respondent 1 beskriver en situation av dataförlust: 

R1: Vi gjorde en inspelning på en skola med en 24-kanalers mixer, en hårddiskinspelning. På 

något sätt lyckades de radera filerna. Jag tog ut hårddisken och försökte med alla möjliga 

mjukvaror att rädda filerna, men det var kört. Borta. 

Det är mycket lättare (och går även mycket snabbare) att radera en större mängd data. 

Tidigare kunde man visserligen råka spela över ett band av misstag, men det var tekniskt sett 

mer steg än ett par knapptryck som behövde göras. 

Att gå över till nya system (även uppgradera dem) var något som samtliga respondenter hade 

negativa erfarenheter av. De större problemen gällande den tidiga MIDI-tekniken var 

svårigheterna med att synkronisera utrustningen. Man började använda MIDI under början av 

åttiotalet främst för att spara på kanaler då MIDI gjorde det möjligt att kontrollera flera 

instrument via en kanal (främst synthar). Två av respondenterna nämnde hur irriterande det 

var med utrustning som slutade spela i synk vilket gjorde att man var tvungen att backa hela 

inspelningen till början. Det fanns ingen möjlighet att gå tillbaka ett par takter då MIDI-

kodaren inte visste var den var, utan var endast i synk från start av en låt. 

Respondent 3 förklarar hur systembytet till digital miljö var krångligt: 

R3: Jag hade lärt mig det här musikprogrammet och är inte direkt någon stor tekniker och ingen 

direkt njutare av det  heller. Jag vill så fort som möjligt komma till ett färdigt resultat. Där går jag 

hellre järnvägar istället för att sitta och läsa manualer och hålla på med något jag egentligen inte 

begriper på eller har viljan att göra heller. Då tog jag hjälp av utomstående som kunde och brann 

för detta och till en så bra peng som möjligt få det gjort. 

Att börja arbeta i en helt ny miljö efter att under en längre tid blivit van ett arbetssätt var något 

som var ytterst problematiskt för respondent 3. Det var även en ekonomisk fråga då den nya 

digitala utrustningen under 90-talet var otroligt dyr. Denne producent arbetade med att 

programmera grunden till låtarna i MIDI via en Atari ST-dator och sedan skicka det till 

syntharna. Det var ett tillvägagångssätt som han hade svårt att byta sig bort ifrån samt inte 

kände någon motivation att lära sig arbeta i en ny teknisk miljö. 

Respondent 2 nämnde ett annat, något mer angeläget, men mycket speciellt problem gällande 

systembyte som kom att kosta enormt mycket tid och pengar för dennes företag.  Med dagens 

rådande system sker uppdateringar mycket oftare vilket kan medföra kompatibilitetsproblem 

för den utrustning som producenten använder om den nya uppdateringen inte är utförligt 

testad och modifierad för att fungera med hårdvaran.  

Respondent 2 berättar hur uppdateringar kan skapa stora problem för ett helt system: 

R2: Sådana grejer är lite surt när man investerat i en hel utrustning och sen helt plötsligt så 

uppgraderas systemet så att inga program funkade längre. Eller rent fysiskt, i den gamla datorn 

gick det inte att uppgradera pro tools då pro tools bytt kortsystem från PCI till PCI-E. Hade man en 

dator som jag, PCI, så var det stängt. Jag var tvungen att köpa en helt ny dator för att få pro tools 

att fungera. Sådana där grejer kunde vara lite sura... 
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I och med att musikproduktionen centraliseras kring datorn då resurser koncentreras till en 

och samma plats samlas även problemen för musikproduktion främst till datorn. Respondent 2 

nämner även att dessa problem vid systembyte och uppdateringar inte förekom på samma sätt 

tidigare. ”På den gamla tiden funkade det så länge det fanns ström”. Gällande underhåll (i 

detta fall uppdateringar av mjukvara) måste man alltså förhålla sig mer försiktig som 

musikproducent till dessa då stora digitala system är beroende av många olika komponenter 

som datorns hårdvara, operativsystem och mjukvaran. Respondent 2 belyser även problemet 

att det är olika företag som producerar musikprogrammen, operativsystemet och hårdvaran 

och att detta inte medför någon övergripande support eller service. 

Kvalité 

Kvalité som begrepp kan betyda olika saker. I detta kapitel belyser jag dock kvalité i den 

mening vad respondenterna anser vara god musikproduktion.  

Samtliga producenter har en längre erfarenhet med musikproduktion och reflekterade över hur 

den rådande tekniska miljön använde sig av nya korrigeringsmöjligheter som inte var möjliga 

med analog teknik. Hur man skulle använda sig av t.ex. ”auto-tune” var mer av en 

förhållningsfråga enligt respondent 2 som påpekade att korrigering av en artists framförande 

kan tyckas vara något ohyfsat, men att detta vägs upp av en ökad effektivitet för båda parterna 

(producent och musiker) då en liten del av en tagning inte behövdes tas om.  

Producenterna hade också en något negativ bild av produktionskvalitén på nuvarande 

”radiomusik” (populärmusik på radio) då den ansågs högljudd och ”pumpande”. Respondent 

1 och 3 upplevde att de nya effektiva möjligheterna med att t.ex. ”klippa och kopiera” takter 

(loopar) med ett digitalt system kunde resultera i att en produktion lät väldigt enformig, och 

detta var något de stött på flera gånger.  

Respondent 3 anser att dessa nya tillvägagångssätt har medfört att viss kompositionskvalité 

gått förlorade: 

R3 Ja, det körs mycket med loopar som körs runt och matas på. Jag tycker att den fina delen av 

själva uppbyggnaden av låtar idag skiljer sig otroligt mycket från produktioner från 20 år sedan, 

bara. Och trettio, för den delen. Det fanns jättevackert uppbyggda produktioner från 70-talet som 

inte görs alls idag överhuvudtaget. 

Genom att excessivt använda sig av loopar som ”matas på” upplever respondent 3 att  man 

som musikproducent tar genvägar med komposition (och på så vis sänker 

kompositionskvalitén) med hjälp av dessa tekniska möjligheter. I och med att musikprogram 

numera erbjuder t.ex. förinspelade loopar anser respondent 3 också att själva förväntningarna 

på en producent har förändrats till att vara mer beroende på teknisk kunskap än musikalisk 

och att detta kan sänka kvalitén på uppbyggnaden av låtar.  Likt respondent 2 ser han det även 

som en förhållningsfråga till redigering, men att den är nödvändig för att effektivisera arbetet 

som annars inte längre skulle vara möjliga att utföra p.g.a. ekonomiska skäl och tidsbrist. 

Respondent 1 nämner också att man idag har mycket mer resurser i form av virtuella 

instrument och samples samt lättare tillgång till dessa via datorn vilket kan göra en producent 

mer ”bortskämd”. Samtidigt menar han att allt eftersom musikprogrammen liknar varandra 
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mer och mer avspeglas även detta i produktionerna som då kan låta väldigt lika. Speciella 

samples kan tillslut kännas uttjatade och klichéaktiga. Detta erfarar han ofta med sitt arbete 

som lärare i musik, men betonar att musiken passar bättre för uppspelning med sämre 

ljudutrustning som en mp3-spelare än i en studio.  

R2: Den största frågan nu är ju ”får det vara samplade instrument eller inte?” Jag är övertygad om 

att många inte skulle kunna höra om det var några samplade instrument på en skiva med akustiska 

instrument då de fortfarande är inspelade. Då är frågan om man upplyser de om att de är samplade 

instrument; jaha, blev kvalitén plötsligt mycket sämre? 

Respondent 2 ser kvalitén på digitalt producerad musik mer som en definitionsfråga om vad 

som är tillåtet enligt princip eller anses vara av god handling i produktionen. I hans arbete kan 

han ibland välja att kombinera liveinspelade instrument med virtuella. Dock menar han att det 

även handlar om att använda tekniken skickligt. Om de virtuella instrumenten arrangeras på 

ett sätt som inte går att spela av en riktig musiker och man då samtidigt är ute efter att 

återskapa ett naturtroget sound ger man en dålig kvalité på ljudbilden. 

 

Ersatta tillvägagångssätt och verktyg 

Vid övergången till digitala system från analogt (men även vidare till mer uppdaterade och 

nutida system) byts utrustningen som används ut till något mer effektivare. Detta medför 

också att vissa arbetssätt försvinner och andra tillkommer i arbetet med musikproduktion. 

Producenterna hade alla något de konkret saknade med tidigare utrustning och 

arbetsuppgifter. Detta var främst diskussioner om ett slags affektionsband till analog 

utrustning med mer subjektivt upplevda egenskaper som försvunnit med en övergång till det 

digitala. Respondent 1 känner en slags tröttsamhet gentemot att arbeta med en dator då 

maskinen med åren blivit mindre exklusivt och upplever det som ointeraktivt att ”musa 

omkring” bland menyer och listor i musikprogrammen: 

R1 ...men nu har det blivit så vanligt så man tröttnar lite på det. Man gör allt på datorn. Det är en 

social maskin, man gör bankärenden, e-mail, jobbet och musiken. Det blir inget exklusivt och 

spännande, utan mer ett vardagsobjekt. Det är skönt att gå ner till en studio där det inte finns någon 

dator, med instrument. 

Han nämner även att med digitala kontroller (t.ex. till synthar och filter) återfinns inte den 

steglöshet som analog teknik har. Detta kan vara problematiskt när man är ute efter att ställa 

in filtret på en synth mitt emellan två ”steg” och det blir en tydlig ”trappstegseffekt” om 

stegen är lågupplösta. 

En annan tydlig skillnad som respondenterna nämner med det analoga och datorsystem är att 

det taktila arbetet med verktygen inte är lika tydlig i arbetet med datorn och detta känner de en 

viss avsaknad av. Detta beskrivs alltså som en slags subjektiv eller affektionsartad egenskap 

med analog teknik som de digitala verktygen inte har.  

Respondent 2 beskriver dessa upplevda särdrag av analog utrustning och hur de har vissa 

fördelaktiga egenskaper:  
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R2: Fördelen är att de kan automatiseras och sparas (plugins). Då sitter inställningarna där när du 

tar upp de igen.  Så är de inte på de här analoga, då måste jag skriva ner vilka inställningar jag har 

haft på en inspelning. Det är fördelen med pluggarna, att de går att automatisera. Generellt sett så 

låter de analoga burkarna bättre, ja. Generellt så kan det bli lite mer brus i dem. Då kan jag citera 

en annan god vän ”men jag gillar brus!”. Det är något med det... Vissa burkar kanske är för dåliga 

och brusar för mycket, men det kan ju vara trevligt att ratta och känna lukten av varma rör..  

Då t.ex. effektenheter, kompressorer och synthar som tidigare varit hårdvara nu kan samlas i 

en enda maskin, datorn, försvinner arbetet med att fysiskt vrida på rattar för att få fram det 

resultat man söker. Detta har istället blivit ersatt av virtuella verktyg som främst styrs via 

musen eller tangentbordet. Respondenterna beskriver arbetssättet med dessa analoga maskiner 

som något med mer ”charm” och att ljudet har en ”behaglig färgning” (t.ex. brus). De har 

alltså en fysisk närvaro som inte återfinns i ett datorsystem där produktionen istället 

överblickas genom en skärm. 

R1: Sen kan det ju bli begränsningar som tvingar en att vara kreativ. Om man tänker rullband med 

åtta kanaler så var det väldigt begränsat så man var tvungen att vara kreativ för att komma runt 

begränsningarna. Man fick spela in fler spår samtidigt t.ex.   

Respondent 1 menar att analog utrustning uppmanar en att vara mer kreativ i sitt 

musiktänkande för att kringgå de tekniska begränsningarna vilket idag saknas i och med den 

stora tillgången på presets och plugins via datorn. Han upplever även att långa listor med 

virtuella instrument och presets kan kännas som en överväldigande överblick och påverka den 

musikaliska kreativiteten negativt då man t.ex. kan fastna i att bläddra bland menyer och på så 

sätt flytta bort fokusen från skapandet. 

R3 menar att hans arbete blev mer tekniskt när han gick över till ett digitalt system. Att arbeta 

i menyer och bläddra i listor efter ljud upplevdes som obekvämt. ”Rent känslomässigt saknar 

man ju de där tryckknapparna om man jämför med att arbeta med en mus, måste jag säga.”  

För respondent 1 påverkade denna avsaknad av taktilt arbete i ett digitalt system så mycket så 

att han på senare tid börjat gå tillbaka till att använda sig mer av analog utrustning. Han menar 

även att det är en stor skillnad på att förflytta en idé från huvudet genom kroppen till 

instrumenten än via datorn. T.ex. med analoga verktyg (i detta fall ett lowpassfilter) kan han 

inte spara några inställningar utan måste ”lyssna sig till det man vill ha”. Detta jämför R1 som 

att arbeta med andra instrument, t.ex. gitarr. Man lär sig ”instrumentet” istället för att använda 

sig av förinställda presets.  

Respondent 1 beskriver hur ett analogt system känns mer bekvämare och mindre rörigt än ett 

digitalt: 

R1: Det finns en behaglig färgning av ljudet. Mjukvaruplugins är förvisso mer sofistikerat. Men. 

När man sitter där och klickar med 5000 plugins så blir man lite ’lost in the jungle’ liksom. Men 

har man en burk, t.ex. en lowpassfilter av moog då kan jag det väldigt bra och vet precis hur jag 

ska ratta in det. Jag behöver inte spara några presets.  Jag lyssnar mig fram hur det ska låta istället 

för att ha presets som många gör. 

I takt med att tekniken utvecklas minskas även antalet arbetande i en studio då arbetsuppgifter 

som tidigare krävt flera människor nu kan vara koncentrerade ner till en person. En av de 

intervjuade musikproducenterna menar att det idag är en social bit som saknas med 
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studioarbetet då det nu är mindre människor som arbetar i en studio. På den ”analoga tiden” 

var det även mycket mer sång och spel i studion, enligt respondent 2. Genom t.ex. 

automatiserad mixning behöver inte flera människor längre kontrollera ett större antal reglar 

samtidigt. Detta sköts istället genom att förprogrammera förändringarna manuellt. R2 menar 

också att det är en ekonomisk fråga om effektivitet och resurser. Det är alltså mindre 

arbetande i en musikstudio idag p.g.a. dels effektivisering, men även rationalisering. Det är 

inte längre lika ekonomiskt möjligt att samla musiker för att t.ex. testa ett arangemang på en 

låt. Beroendet av flera studiotekniker och övrig personal har minskat p.g.a. att många tidigare 

arbeten med produktion som sköttes av olika personer nu sköts av datorn. Samtidigt har de 

olika grupper ansvarsområden i en musikstudio suddas ut genom denna minskning av 

personal. 

Respondent 2 förklarar hur olika arbetsområden och roller för personalen (t.ex. logistik, 

arrangemang och teknik) rörande musikproduktion numera kan flyta ihop i varandra: 

R2: De gick inte in i varandras roller alls. Producenten var väl också den som sa ”nu är det bra, ni 

får inte en tagning till då det blir för dyrt”. Hade några musikanter och artister suttit i studion hållit 

på hur länge som helst och nördat in sig och kanske sagt ”äh, vi tar en till, det kanske blir bättre” 

då måste någon ta ansvaret och säga att ”nej, nu blir det bra”.  Det där finns inte längre. Nu kan ju 

jag vara de tre rollerna på samma gång. 

Visst har arbetsmiljön påverkats drastiskt genom att det är mindre människor i en studio idag, 

men denna sociala nackdel tycks inte påverka själva produktionen negativt. Det var en 

ekonomisk nödvändighet för att kunna fortsätta producera skivor i en industri som inte längre 

tjänar lika bra, enligt R2. I och med denna nya industristandard finns det också mycket musik 

som aldrig skulle kunnas ha skapats om man istället är beroende av livemusiker och inte alls 

använder sig av samples och virtuella instrument. 

Informationsbyte genom digitala format 

En fördel med musikproducenternas arbete gällande digitala format som mp3 och internet gör 

det mycket lättare för de att skicka t.ex. demos på låtar, specifika ljudspår och arrangemang 

till andra producenter och musiker. Tidigare sparades projekt och ljud främst istället på 

rullband. Arbete på distans med musikproduktion var alltså otympligt och riskfullt. Det hände 

att rullband försvann i posten eller stals. P.g.a. detta var det inte alls lika vanligt med 

distansarbete. Idag är lagrad information också mycket mer kompatibel med olika typer av 

datorer jämfört på ”rullbandstiden”. Respondent 2 nämner även att dessa rullband i vissa fall 

kunde ha en mycket kort livslängd, ibland bara på ett år. Man rengjord dessa med en slags 

smet som vid misskötsel kunde få banden att beckna ihop och bli ospelbara. Det förekom 

också ofta att man fick trimma banden för att de skulle passa en ickeordinarie bandare som 

mottagaren hade. R2 menar att det behövdes en större medvetenhet av säkerhet på dessa 

rullband. Om man hade ett samarbete med en musiker längre bort i världen var det bäst att 

flyga ner rullbandet. Dessa kostnader och problematik med logistik har eliminerats i och med 

att man nu kan skicka projektfiler mycket smidigare och säkrare via internet. 
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Inspelning 

R1: Nu går man in på skärmen och klipper och klistrar, justerar och kopierar.  Midi är jättelätt att 

fixa. Melodyne gör det möjligt att fixa om sångmelodin. Om sångaren sjungit in en melodi kan 

man då justera så att det blir en helt ny melodi.  Det är mycket mer betoning på postproduktion nu 

än preproduktion. Man tror att man kan fixa allt i burken, efteråt. 

Tillvägagångssättet för inspelning och färdigställandet av ett projekt har drastiskt förändrats i 

form av nya möjligheter till redigering. Det krävs mindre av musikerna vid en digital 

inspelning då flera tagningar lätt kan klippas ihop till en och samma. Tidigare, i en analog 

inspelningsmiljö, var man mer beroende av att musikerna repeterade in sina uppgifter 

ordentligt. Nu har denna tid som tidigare lades på inspelning och repetition istället flyttats till 

redigering. Detta innebär att musikerna inte behöver vara inne i studion lika länge, utan att de 

kan göra ett par goda ansatser som sedan producenterna fixar ihop till ett och samma spår.   

Respondenterna menar att besluten kring musikproduktion skjuts upp till senare faser, där det 

tidigare varit väldigt noga att ställa in och få rätt från början. Detta kan handla om enstaka 

felspelningar, falska toner men även att få upp och balansera ljudvolymen. Respondent 1 och 

2 nämner båda att de anser att producenter som arbetar med digital teknik kan få en falsk 

uppfattning om hur mycket som går att justera i postproduktion och i vilken utsträckning. 

R2: Det är ungefär som man sa förr: ”att alla grejer som är lite svåra att bestämma nu fixar vi i 

mixen” nu säger man samma sak: ”det fixar vi vid masteringen” de tror att masteringen är något 

hokus pokus. Det är inte så mycket man kan fixa i masteringen förutom komprimering och nivån, 

därför att alla vill låta starkast i radio. 

R1: Alltså istället för att man repar in grejerna ordentligt så sitter man och pillar efteråt och 

försöker fixa till saker och ting. Det blir aldrig riktigt bra. Skit in och skit ut är mitt epitet. Digital 

inspelning ger ju en möjlighet för en enorm efterproducering. Man kan sitta och klippa upp och 

flytta grejer. Pitchshifta om sångaren sjunger fult och lägga på dist på gitarr om de spelar in rent, 

med plugins. Man skjuter besluten till efter istället från före. 

Med extra redigeringsmöjligheter tror man att man kan välja att flytta fokusen på 

preproduktion till postproduktion. Respondent 2 menar att det är en felaktig bild och 

tillvägagångssätt (att lägga beslut om justeringar efteråt, istället för att göra det riktigt från 

början) som också kan försvåra produktionen om för mycket tid läggs på att redigera efteråt.  

R1: Det är jätteskönt att kunna redigera saker. Men risken är att man skjuter många beslut framåt. 

Det kan bli jobbigt att ta beslut senare.  Om man har deadline så måste man bli klar med 

någonting. Annars kan man ju hålla på i evigheter och pilla på saker om man inte har en deadline. 

Det krävs alltså en större disciplin av musikproducenter i den mån att inte ”fastna” i att 

experimentera med olika presets och plugins som kan dra ut på tiden. Tidigare fick man 

istället förhålla sig till det som redan var inspelat på rullbandet då där gick det inte att göra 

några större förändringar i och med materialet spelats in. 
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Respondent 2 berättar hur digital utrustning har utvecklat de externa 

inspelningsmöjligheterna: 

R2: ”En sak jag kan säga är att jag spelat in en skiva med en snubbe som sjunger i storband och då 

har jag spelat in dessa storband lokalt. Det hade jag inte kunnat göra på analogtiden med den 

utrustning som nu är i ett mycket smidigt format. Det som tar plats är ju stativ och mikrofoner, 

men resten, en laptop och en rigg med preampar slänger man lätt in i bakluckan på en bil. Det hade 

inte varit möjligt på analogtiden då du hade fått ta en stor buss med prylar istället.” 

En annan fördel med digital utrustning gällande logistik är att inspelningar av 

liveframträdanden blivit mycket mer möjliga med digitala verktyg som tar upp mycket mindre 

plats och väger mindre än analoga. Den digitala utrustningen öppnar upp större möjligheter 

för portabel inspelning där man tidigare varit mer låst till att stationärt arbeta i studion. 
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Resultatanalys 

I detta kapitel sammanfattar jag mer konkret digitaliseringens tydliga påverkan på 

musikproducenternas arbete utifrån material från föregående kapitel. Mina 

frågeställningar/problemformuleringar kommer även att ligga som en del av grunden för 

analysen.  

 

Effektivare redigering 

Samtliga musikproducenter nämnde de nya möjligheterna med redigering som datorn 

och dess mjukvara tillförde att ha varit en av de största anledningarna till att gå över till 

ett digitalt system med musikproduktion. Genom att kunna ”klippa och klistra” delar av 

flera ljudspår effektiviserades arbetet både för producenten och musikern i studion i den 

mån att ett mindre antal tagningar av en låt kan med enkelhet klippas ihop till ett 

sammanställt spår. Alltså kan nu mindre tid läggas på själva inspelningsmomentet.  

Förvisso kunde man klippa och klistra ljud tidigare, men detta gjordes på fysiska band 

där det inte fanns samma smidiga möjlighet att kunna ångra en redigering. I och med att 

man lättare kan ångra och göra om en redigering ökar möjligheterna att kunna 

experimentera med produktionen. 

Respondenterna påpekade dock att de vid skiftet till att börja producera musik med 

hjälp av datorn stötte på nya begränsningar i form av prestandaproblem med datorerna. 

Det var tidigare ”drygt” att arbeta med datorer, nämner en respondent. Vissa nu enkla 

arbetsuppgifter rörande ljudredigering kunde ta mycket längre tid för en dator för 20 år 

sedan. Gränssnitten i musikprogrammen var heller inte alls lika användarvänliga som 

moderna program. Samtidigt menar respondenterna att det var en slags uppoffring man 

gjorde för att få tillgång till dessa nya redigeringsmöjligheter. Den konkreta nackdelen 

med att gå över till ett datoriserat system var alltså att dessa nya möjligheter i många fall 

var tidskrävande. Det var också ett helt nytt arbetssätt och var beroende av att 

producenterna lärde sig att programmera och navigera i programmet vilket kan bidra till 

att det först upplevdes obekvämt. Arbetet med musik via en dator kunde alltså vara 

tidskrävande, men det erbjöd en större exakthet som inte återfanns genom att istället 

klippa band. 

En annan tydlig förändring med digital inspelning är att t.ex. justeringar av mixningen, 

instrument och musiker sker senare under produktionen där det tidigare varit något som 

man helst valde att fixa under eller innan inspelning. Fokus har förflyttats från 

preproduktion till postproduktion. Detta främst p.g.a. ökade korrigeringsmöjligheter. 

Respondenterna distansierar sig till detta tänkande kring musikproduktion och menar 

istället att det är ett sämre tillvägagångssätt som mer nya producenter fått för sig. 
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Det digitala mixerbordet 

Genom ett digitalt mixerbord tillkom möjligheten att exakt spara samtliga inställningar 

som görs vid mixning. Det var denna möjlighet att kunna spara arbetet som mest 

påverkade musikproducenternas arbete med mixning.  Respondenterna beskriver det 

som en ökad frihet att nu kunna växla mellan flera projekt samtidigt eftersom att arbetet 

numera sparas i form av en projektfil på datorns hårddisk, och även för att t.ex. ta en 

nödvändig paus från ett arbete. Det är alltså mycket lättare att arbeta med flera låtar 

parallellt med ett digitalt mixerbord. Tidigare, med ett analogt mixerbord fick man 

skriva anteckningar med inställningsscheman eller genom att ta kort på mixerbordet för 

att senare kunna ställa in reglarna i samma positioner (vilket också var tidskrävande). 

Detta förändrade respondenternas arbete i det fallet att det kan varieras mer samt att en 

mix över tid är mycket lättare att ändra i än med analoga mixerbord där arbetet med 

mixningen blir mer tidigt bestämd. Respondent 1 beskrev detta som att man var mer 

beroende av att få till en bra mix tidigt i produktionen och att det blev mycket mer ”pill” 

med utrustningen än senare med ett digitalt mixerbord kopplat till datorn där 

inställningarna lättare kunde korrigeras genom hela arbetet. 

Automatiseringen av mixning var en annan del av det digitala mixerbordets nya fördelar 

som det analoga saknade. Genom att programmera hur vissa reglar (som kontrollerar 

t.ex. volym) automatiskt rör sig genom en låt får man en mycket mer exakthet än vad 

som skulle vara möjligt med ett analogt mixerbord där man var beroende av arbetskraft i 

form av extra händer. Utifrån denna aspekt har digitala mixerbord även bidragit till att 

minska beroendet av extra personal i studion. 

 

Mindre pålitlighet med datalagring 

Genom övergången till ett digitalt system uppkom utöver dess möjligheter ny 

problematik som inte tidigare förekommit med ett analogt system. Samtliga 

respondenter känner en viss opålitlighet med datorerna i jämförelse med analog 

utrustning och detta omfattade hela deras arbete. Under en fullt analog inspelning lagras 

ljudet på band eller ett annat fysiskt mediaformat. Till skillnad från det analoga sparas 

arbetet med digital utrustning i form av filer på datorn eller en hårddisk. Då arbetet med 

musikproduktion numera koncentreras till datorn blir producenten i sitt arbete mer 

beroende av att en maskin (datorn) alltid fungerar som den ska. Analoga komponenter 

som tidigare var externa och kopplades samman har nu sina motsvarigheter som plugins 

och presets som samlas i datorns mjukvara. Om datorn då havererar eller går sönder kan 

vissa av dessa interna komponenter sluta fungera eller ett helt arbete försvinna. 

 

Datorn – ett viktigt hjälpmedel eller ”fusk”? 

Vid bristfällig användning av nya korrigeringsmöjligheter som digital utrustning och 

mjukvara erbjuder uppnås en lägre kvalité på produktionen. Detta är en stor förhållningsfråga 
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enligt respondenterna som menade att redigeringsarbetet visserligen har blivit lättare med 

digital teknik, men att man måste använda sig av dessa medel med disciplin för att utnyttja de 

på rätt sätt. Detta kan handla om att kopiera flera exakta takter i följd och programmera en 

melodi för trumpet som är omöjlig att spela i ”verkligheten”. Respondent 3 upplever även att 

det inte är en lika stor fokus på komposition/arrangemang i modern produktion, utan fokusen 

skiftar numera över på att istället producera mer tidseffektivt. Detta kan även ha att göra med 

hur sättet musik idag konsumeras jämfört med tidigare. 

Samtidigt är det viktigt att påpeka att dessa redigerings och korrigeringsmöjligheter är viktiga 

för att mycket av den musik som produceras i studio idag ö.h.t. skall kunna fortsätta med det. 

Det kan anses av vissa som ”fusk” att skapa musik där minimala delar av ett projekt redigeras 

av principskäl, men även att det inte bara är traditionella/fysiska instrument som används vid 

inspelning. Att kunna rätta till enstaka felspelningar, falsksång och liknande, spar både på 

producenten och musikernas tid, vilket numera är en ekonomisk nödvändighet för 

producenterna då branchen inte längre har samma resurser (i form av tid och pengar) som 

tidigare.  

Respondenterna pratar också om hur tillgången till virtuella instrument kan ses som en extra 

resurs och som ett mer effektivt sätt att kunna testa och experimentera med sina arrangemang 

med. Denna tillgång kan alltså hjälpa producenten i det kreativa skapandet. När det 

fortfarande låg mycket pengar i studiobranchen kanske man hade råd att hyra in musiker och 

ha tillgång till ett större antal instrument, men samma ekonomiska möjlighet finns inte idag 

och därför är dessa tekniska möjligheter både praktiska och nödvändiga för att 

musikproducenterna ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Digitaliseringen av studion 

är numera alltså ett måste för överlevnaden av professionell musikproduktion. 

 

Analogt vs digitalt – olika sätt att tänka med musik? 

Gällande kvalité på den moderna musikproduktionen var en av de största diskussionerna med 

respondenterna de olika egenskaperna hos analogt och digitalt ljud. Man kan relatera detta till 

tidigare tekniska utvecklingar som t.ex. debatten kring huruvida mekanisk eller elektronisk 

inspelning lämpade sig bäst (Moorefield 2005, s. 2). De intervjuade musikproducenterna hade 

alla erfarenheter av att arbeta med analoga verktyg och kände att några tillvägagångssätt (som 

visserligen förbättrats med digital teknik) på något sätt förlorat sin ”charm” eller kvalité när 

de gick över till det digitala. Detta handlade främst om att de numera arbetar mindre med 

fysiska verktyg än tidigare. De nämnde allihop att de saknade möjligheten att kunna fysiskt ta 

på det de arbetade med, men även egenskaper som att det kunde lukta speciellt eller att det 

analoga bruset på något sätt var något positivt att lyssna efter i ljudbilden. Det taktila arbetet 

med analoga instrument är något som inte återfinns i en digital musikproduktion. Man kan 

säga att man med kroppen (t.ex. händerna om man arbetar med reglage) kommer närmre det 

kreativa skapandet av musik med mindre hinder eller steg (i detta fall datorn och att bläddra 

bland menyer). Med datorn tillkommer alltså ett extra steg för att nå fram till musikskapandet. 

Respondent 1 menar att analoga instrument och utrustning erbjuder ett arbetssätt som 

påminner honom mer om att spela ett instrument medan arbete med datorn inte alls är lika 
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interaktivt utan mer tekniskt. De imperfektioner som kan finnas i analog utrustning (t.ex. brus 

och en viss ostämdhet) är något som respondenterna är vana sedan tidigare att arbeta med 

vilket kan skapa en viss behaglighet kring utrustningen. Det finns också fler begränsningar 

med analoga verktyg som kan, enligt R1, stimulera det kreativa skapandet för att kringgå 

dessa. 

Gällande tänkandet om musikskapandet analogt kontra digitalt skiljer sig dessa i form av att 

analoga verktyg underlättar att skapa en miljö med taktilt arbete av musik vilket är bekvämt 

för en musikproducent som även i en större utsträckning är musiker/instrumentalist. Det 

digitala eliminerar detta fysiska arbete, men ger istället  en mer effektiv och visuell överblick 

av projektet. En annan konkret skillnad är att man vid analogt arbete mer lyssnar sig fram till 

målet genom användning av händerna och öronen medan man vid digitalt arbete mer visuellt 

skapar musik och synen spelar mer roll. 

Digitaliseringen av musikproduktion har även ”demokratiserat” området. Musikprogram gör 

det lättare att transkribera och anteckna för de musiker/producenter och musikgenrer där 

traditionell notering inte är vanligt förekommande. Det skapar möjligheter att producera 

musik för de som inte är tillräckligt musikteoretiskt kunniga som krävs för en traditionell 

notering av musik. Genom att använda ett musikprogram skapas det alternativa sätt att skriva 

ner musiken och samtidigt få en direkt feedback på hur det kommer att låta. På detta sätt blir 

teknologin en mycket viktig del av den kreativa processen för komponering. Även för de som 

vill syssla med komponering och produktion men inte är instrumentalister erbjuder 

musikteknologin genom musikprogram ett sätt att möjliggöra det. Komponering av musik 

görs mer tillgänglig då man t.ex. slipper att ha tillgång till instrument som man komponerar 

för när man istället har virtuella instrument som motsvarar de fysiska.  På så vis kan man se 

att musikteknologin öppnar upp för en breddning av vilka som kan komponera och producera 

musik. 
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Slutsatser 

Min första frågeställning lyder: Erbjuder digital musikproduktion endast nya och större 

möjligheter jämfört med analog teknik eller finns det även nackdelar med en produktion 

baserad på datorn, isåfall vilka? Av resultatet kan man tydligt se flera utvecklingar och 

förändringar: 

En av de främsta fördelarna med digital inspelning är att det är mycket mindre 

tidskrävande genom möjligheten att kunna redigera materialet mer exakt än innan. 

Många praktiska arbetsuppgifter med musikproduktion som t.ex. klippning i rullband 

har även eliminerats då detta redigeringsmoment istället utförs i datorn. En annan stor 

fördel är att digitala mixerbord gör det möjligt att jobba parallellt med olika projekt 

samtidigt, men även att ta upp ett projekt efter en längre tid. Man behöver inte längre 

anteckna inställningarna då dessa numera sparas digitalt. 

Den största nackdelen med digital musikproduktion är att mer tillit läggs i att en maskin 

alltid skall fungera istället för att man delar upp detta beroende till flera externa verktyg. 

Detta problem med pålitlighet har förvisso förminskats i takt med datorernas 

prestandautveckling, men kan fortfarande bli ett stort problem vid systembyte och 

uppdateringar av mjukvara och operativsystem då det inte finns någon övergripande 

support att hårdvaru och mjukvarukomponenter är kompatibla med varandra. 

Min andra frågeställning lyder: Hur skiljer sig arbetsprocessen för producenter med tekniken 

som användes då (slutet av 80-talet till 90-talet) till vad de använder nu?  

Arbetsprocessen med musikproduktion har alltså påverkats genom att vissa arbeten som 

t.ex. själva inspelningsmomentet blivit mindre tidskrävande medan man nu lägger mer 

tid på att efterkorrigera produktionen i slutskedet. I stort sett har tid förflyttats från 

förberedelser (preproduktion) till arbetet med redigering av tagningar, programmering 

av vissa samplade instrument och mindre korrigering av ljudet (postproduktion). 

Det är svårt att säga i vilken utsträckning digitaliseringen påverkat musikproducenternas 

kreativa skapande då de förhåller sig väldigt olika till tekniken. Två av respondenterna 

upplever att koncentreringen av deras arbete till datorn gjorde musikproduktion mindre 

interaktiv och stimulerande medan den tredje underströk att detta var en nödvändighet 

för att överleva som musikproducent, vilket även White (2001) förklarar. Dock 

underlättar digitaliseringen samtidigt för experimentering av ljudproduktion i form av 

virtuella instrument och plugins som i deras fysiska motsvarighet inte alls är lika 

tillgänglig. Experimentering är numera mindre riskfyllt då man lätt kan ångra 

redigeringar i arbetet. 
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